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 :  :כונן השבוע :משלחן המזכירות

 .50-050.23.: בני יצחק: ..9.03-00בשבוע של 

 50-8883088.: אשר כהן: ..90.-..00בשבוע של 

 לכל תושבי חשמונאים ממזכירות הישוב

!מאחלים לכם חג שמח  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  2שלוחה  - 300.239 

 

מערב  לא יתקיימו חוגים :  הזכירכםל   : חוגים

-(9.03)ד תשרי "י: אסרו חג( וכולל)סוכות עד 

 (0..30)ג תשרי "כ
   

התשלום ייחשב לפי מספר   :הרשמה אחרי החגים

 0המפגשים שהתקיימו באותו חוג בחודש ספטמבר

 

 הפלייר מצורף לדף מידע   :הקפות שניות

 

 .2201, חשון' ו, יום שני  :תרשמו את התאריכים

 שעת סיפור בספריה עם יפעת סגל

 

של  "הסוד של צופית"ההצגה   .2101, חשון' ט, יום חמישי

 0פרטים בהמשך0 אטרון גלעד במועדון נוערית

 

 :תכניות לחוסן משפחתי בחורף הקרוב

 

בחורף הקרוב מתוכננים כמה תכניות שקשורות :  לידיעתכם

ית היא התכנ" הסוד של צופית"ההצגה 0 לחוסן משפחתי

זאת הצגה על למה לפעמים לא כדאי לשמור על 0 הראשונה

 000סוד

למתבגרים עם מנחה מקצועי  מתוכננת להתחיל  קבוצת הורים

 0פרטים והרשמה בהמשך0 מחודש נובמבר

 

הצגות והרצאות בנושאים , סדנאות להורים צעירים

 0פרטים  בהמשך0 עכשויים מתוכננים

 

נית עקב הצפת מים רצי": פעמון"משחקיית 

לא )במקום ויציאתה של פריידל גילאור לחופשת לידה 
נודיע אחרי החגים על המשך , !(קשור אחד לשני

 . הפעילות
 

 

 :ברכותהפינת 
 :מזל טוב* מזל טוב * מזל טוב *  מזל טוב

 

 קי גולדשטיין לרגל נישואי 'לפראני וג
 בנם איתן לאביגיל שונדורף

 ודי שטיין לרגל נישואי בתם 'לפיל וג
 אופירה למשה קריגר

  ליהושע ואריאל בלכר לרגל הבת מצוה
 של בתם גילה

 לזרובבל שרעבי לרגל הולדת הנכדים ,
רעבי ובן לאביטל בן לאליקים ורעות ש

 !ויאיר הניג
 

עד כל  vaad_bryna@012.net.il:  ניתן לשלוח ברכות ל
 יום רביעי

 

                                                                       
 :שעור נשים בשבת

 "האזינו:  "פרשת השבוע 

 הרב מאיר פרידמן: מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה     .0:9.:  בשעה

 י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע

mailto:vaad_bryna@012.net.il


   

 !עמותת ותיקים בקהילה מאחלת לכולם שנה טובה
 

. בחשמונאים 71.71, חשון' א, הפתיחה ביום רביעי. מזכירים לכם שההרשמה לתכנית הקתדרה בעיצומה
 vatikimbakehila@gmail.com:  טים במייל העמותהפר

 .או אצל בריינה במזכירות אחרי החג  150-1216007: או בטלפון
 

 : מועדון גיל הזהב
חודש עם  ביום זה נערוך מסיבת ראש. 2:11בשעה  76.71, ח חשון"ר, מיום שלישי, ה"נמשיך את הפעילות בע

 .שרה פלדמן
 

התעמלות  –נמשיך בתכנית שהייתה ! אנחנו פותחים בעוד יום של פעילות שבועית בימי חמישי!! תכםעלידי
נוסיף  ! מוסיקה עם שרה פלדמן ועוד, אומנות עם רויטל פולק , ארוחה קלה, שעורים, עם רחל אבינעם

, סרטים במועדון !(לאורית שרוני על הסיוע תודה) ,ח מכבי"הרצאות בנושאים הקשורים לבריאות מטעם קופ
אטרון יאנחנו מעוניינים לצאת לת, 70.77, ח חשון"כ, ביום שלישי.  משחקי חשיבה ומדי פעם נצא מהישוב

 .ולאחריו תתקיים שיחה עם אחד מניצולי הספינה" אקסודוס"ירושלים לבוקר של צפייה בהצגה 
 !פרטים בהמשך

 
 !חג שמח לכל חברינו

 !מרוץ חשמונאים הראשון 
 41.41, ג "תשע, טבת' א, יום שישי בבוקר

 
כחלק ממטרתה של ועדת ספורט לעודד כושר גופני 

מ למבוגרים ונוער "ק 5מרוץ של מתוכנן , בישוב
 .בחנוכה הקרוב( גברים ונשים בנפרד)
 

תושבי חשמונאים מוזמנים לעזור בתכנון ובניהול 
 .פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.  האירוע 

 
אם אתם מעוניינים לתרום מזמנכם לתכנון האירוע או 

על האירוע המרגש "( ספונסור"להיות )לתת חסות 
 :עם אחד מחברי ועדת המרוץנא להיות בקשר , הזה

 
 רכזת קהילה: בריינה הרטמן

 ר ועדת ספורט"יו: אפרים קרן
 בנימין אקמן, סטוארט כץ, אריאל בלאכר, אמיכאל מילו

 

 חנה שוסטר:  ליטהמרכזת הק
chanaschuster@gmail.com 4054088-050 

 

 טיול משפחות לשילה בסוכות
משפחות  טיולאוטובוסים ל 3 וציאהועדת חיבורים מ

ח תשרי "י, לשילה הקדומה ביום חמישי מ סוכות"בחוה

 3:25יציאה מהישוב בשעה   !ההרשמה סגורה! 0.0..20

נא  0 ..:0.חזרה משוערת בסביבות ,  מהטרמפיאדה

 0להביא אוכל ומים למשך כל היום

amily Tiyul to Shilo on SukkotF 
 

tiyul for  buses going to the  3has Va'adat Chiburim 
families on Chol Hamoed Sukkot, 18 of Tishrei, 
October 4, 2012 to Shilo.  We will be leaving the 
yishuv at 9:45 AM from the entrance of the yishuv 

Please bring food and drink for the   . (trempiada)
entire day. 

   הרצאה באנגלית

 באנגליתועד מקומי חשמונאים מזמינה את הקהל להרצאה 

תשרי  ט"כלשתתקיים באור להורי נוער דובר אנגלית 

 ..:.2כ הרימון בשעה "בביה0 1101.012

Workshop for Parents of Anglo Teens 

Va’ad Mekomi Chashmonaim invites 
in English:parents of teens to a workshop  

“The Unique Challenges of Raising Teens in 
an Anglo Home in Israel” 
At the ulam of Beit Knesset HaRimon 
Or L’Tishrei 29, Sunday, October 14th at 
8:00 PM 
Presented by Yael Solomon, Psychological 
Consultant 
In this workshop we will explore the pros of 
helping teens integrate more easily into 
Israeli society and what parents can do to 
help their kids along in this regard. 

 

 הרצאה באנגלית  

 באנגליתועד מקומי חשמונאים מזמינה את הקהל להרצאה 
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